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Valódi pólusvándorlás*

M Á R T O N  V  É T E R * *

Paleomúgneses, geo id és hotspot adatok analízise nyomán valószínű, hogy a Föld forgástengelye 
a földtani múltban mind a köpenyhez, mind a maghoz képest nagymértékű mozgásokat végzett. Az adatok 
figyelembevételével két pólusvándorlási modell kerül bemutatásra a perm elejétől a kréta közepéig tartó 
mintegy 200 millió éves időszakra.

На основе проведенного анализа палео магнитных, геоидных и геотермических данных 
оказалось, что ось вращения Земли в геологическом прошлом интенсивно двигалась относи
тельно и мантии и ядра Земли. С учетом этих данных представляются две модели миграции 
полюсов для интервала времени 200 млн лет, от начала перми до среднего мела.

Palaeomagnetic, geoid and hotspot data support that the rotation axis of the Earth displayed large- 
scale movements in the geological past both relative to the mantle and core. Taking these data into account 
wo polar wander models are suggested for the period from  the Permian through early Cretaceous.

A Föld forgása

A Föld első közelítésben szabad tengely körül forgó merev testnek tekint
hető. Szabad tengely esetén a forgástengelyre sem erő, sem forgatónyomaték 
nem hat. Ezek hiánya megköveteli, hogy egyrészt a forgástengely a testtömeg
középpontján menjen keresztül, másrészt a forgás az egyik főtehetetlenségi 
tengely körül történjék. Stabilis forgás a legnagyobb vagy a legkisebb főte
hetetlenségi nyomatékú tengely körül jöhet létre és a Földnél ez, a hidrosztatikai 
lapultság miatt, a legnagyobb nyomatékú tengely.

A Föld azonban hosszéi, földtani idők távlatában nem modellezhető merev 
testtel, hiszen egy csomó jelenség arra utal, hogy felszínén és belsejében nagy
méretéi tömegátrendeződések mennek végbe (lemezmozgások, köpenykonvek- 
ciók, mágneses tér). Az ilyen objektumot (amelyben tehát a sűrűség inhomo
genitások fokozatosan átrendeződhetnek, ha elegendően hosszú idő áll rendel
kezésre), Goldreich és Toomre nyomán kvázi-merev testnek nevezhetjük. Az em
lített szerzők megmutatták [1], hogy a legnagyobb főtehetetlenségi nyomatékú 
tengelye körül egyszer forgásba hozott kvázi-merev test, mindig (majdnem pon
tosan) e körül a ,,főtengely” körül fog forogni függetlenül attól, hogy a tengely 
helyzete hogyan változik a közben alakváltozást szenvedő testhez képest. 
A tétel szerint a test deformációi forgástengely (forgáspólus) áthelyeződéseket, 
vagyis pólus vándorlást hoznak létre.

A tehetetlenségi tenzort a Föld tömegeloszlása szabja meg, amely viszont 
a geoidanomáliákban tükröződik. Az 1. ábra a hidrosztatikus szferoidra vonat
koztatott geoid undulációt mutatja Chase és Sprowl nyomán [2]. Az anomáliák 
két egymásra merőleges nem teljes övét alkotnak. A pozitív öv az egyenlítő 
mentén helyezkedik el, a negatív öv átmegy a sarkokon és a pozitív sávot Indiá
nál határolja. A geoidnak ezt a teniszlabda mintázatát [3] geológiai időkön át
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1. ábra. A hidrosztatikus földre vonatkoztatott GEM 10B geoid Chase és Sprowl nyomán (izovona- 
lak m-ben) [2]. A 10 számozott pont a geomágneses centrum földfelszíni vetületeit ábrázolja a 
különböző korokban: 1: 1980 A. D. [17], 2: Recens és negyedkor [14], 3: Rvarter [15], 4: Brunhes 
[16], 5: Neogén [15], 6 : Triász [15], 7: Perm [15], 8 : Perm [24], 9: Perm [24], 10: Perm-triász [13]. 

A bemutatott excentricitás irányok a csendes-óceáni pozitív geoid anomálián gyülekeznek.
Puc. 1. Гидростатический геоид Земли GEM 10В no Chase и Sprowl (изолинии в метрах) 
[2]. Десять точек с номерами обозначают проекцию геомагнитного центра на поверхность 
Земли в различных временах: 1: 1980 н. э. [17], 2: Настоящее время и четвертичное [14], 
3: четвертичное время [15], 4: Brunhes [16], 5: неоген [15], 6: триас [15], 7: пермь [15], 
8: пермь [24], 9: пермь [24], 10: пермь-триас [13]. Показанные направления эксцентричнос

ти сходятся на положительной геоидной аномалии Тихого океана.
Fig. 1. The geoid GEM 10В relative to the hydrostatic reference figure after Chase and Sprowl [2]. 
The numbered dots show the surface projections o f the geomagnetic centre for various periods of 
time as follows: 1: 1980 A.D. [17], 2: Quaternary and Recent [14], 3: Quaternary [15], 4: Brunhes 
epoch [16], 5: Neogene [15], 6 : Triassic [15], 7: Permian [15], 8 : Permian [24], 9: Permian [24], 

j. 10: Permo — Triassic [13]. Note the tendency o f the poles to fall on the Pacific geoid high.

lényegében állandónak tekinthetjük [2], [4], [5]. A legalapvetőbb geoid anomá
liák, a csendes-óceáni és az atlanti-afrikai kiemelkedések kvadrupólszerű sűrű
ség heterogenitást indikálnak a Föld belsejében, amelynek szeizmológiai bizo
nyítékai is vannak [6], [7]. Valóban, a nemhidrosztatikus Föld háromtengelyű, 
amint azt a reziduális tehetetlenségi nyomatékok. indikálják [1]. Figyelemre 
méltó, hogy a Föld jelenlegi forgása a maximális maradék tehetetlenségi nyoma- 
tékú tengely körül történik, vagyis feltételezhető, hogy a forgástengely helyzetét 
a Földhöz képest a nem-hidrosztatikus sűrűség-inhomogenitások szabályozzák 
az idézett Goldreich — Toomre mechanizmus szerint [8], [1], [4].

Pólusvándorlás a litoszférához viszonyítva

A Föld három fő héjra, a litoszférára, a köpenyre és a magra osztható fel. 
A szomszédos héjak viszkózus csatolásban vannak, valamint a köpeny-mag 
határon elektromágneses csatolással is számolni kell. A héjak egymáshoz képest
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elmozdulhatnak, ha elegendően hosszú idő áll rendelkezésre. A litoszféra és 
köpeny vonatkozásában a relativ mozgást a sea-floor spreading és lemeztekto
nika példázza, a mag és a köpeny relatív mozgására a későbbiekben keresünk 
bizonyítékot.

A forgástengely helyzetének időbeli megváltozását, a pólusvándorlást is 
ezen héjak valamelyikére vagy valamely együttesére kell vonatkoztatnunk. 
Bármelyik referencia lehetőséget tekintjük, a paleomágnesség döntő szerepet 
játszik a pólus vándorlás mérésében, mert a centrikus axiális dipól feltevéssel 
meghatározott paleomágneses pólus közvetlenül megadja a litoszféra azon ele
mének helyzetét a forgástengelyhez képest, amelyen a paleomágneses mérés 
történt. A paleomágneses ún. látszólagos pólusvándorlási görbe tehát meg
mutatja a litoszféra elem mozgását a forgástengelyhez viszonyítva, az idő függ
vényében. Feltéve, hogy a litoszféra összes elemére ismerjük ezt a mozgást, 
a sebességek vektori összegezésével kideríthető, hogy az eredő (a litoszféra egé
szének sebessége a pólushoz viszonyítva) különbözik-e lényegesen zérustól. 
Ha igen, akkor a tekintett időintervallumban pólus vándorlás történt, amelynek 
irányát és mértékét (pl. km/millió év egységekben) az eredő sebességvektor fogja 
megmutatni [9]. A módszert McElhinny [10], majd Jurdy [11] alkalmazták a 
harmadkorra és egybehangzóan azt kapták, hogy a harmadkor eleje óta nem 
történt pólus vándorlás a litoszférához képest.

Jurdy és Van der Voo [12], valamint Jurdy [10], a lemezek mozgását ana
lizálva, lényegében a litoszféra eredő impulzusmomentumát határozták meg 
mint pólus vándorlást, amely azonban gyakorlatilag szintén zérusnak adódott 
a korai kréta óta eltelt mintegy 100 millió évre.

Krétánál idősebb korokra a fenti módszerek nem működnek, mert az egy
kori óceáni lemezek a szubdukció folytán eltűntek, tehát sem paleomágneses, 
sem relatív mozgás adataik nem ismertek.

A paleomágneses tér exeentricitása, geoid, pólusvándorlás

A perm-triász kori kontinentális paleomágneses eredmények jobban illeszt
hetők egy nemcentrikus (és axiálisnak feltételezett) dipóltérhez, mint a szokásos 
térmodellhez, a centrikus (axiális) dipóltérhez [13]. Noha a jurában és a krétában 
a tér exeentricitása a jelenleg elérhető adatok alapján a kimutathatósági küszöb 
alá esik, a neogénre és kvarterra [14], [15], [16], valamint a jelenkorra [17] 
a föld mágneses dipól exeentricitása bizonyítottnak vehető és így interpolációval 
kismértékű excentricitás a jura és a kréta paleomágneses terekre is feltételezhető. 
Figyelemre méltó, hogy a paleomágneses tér excentricitásának irányai — Eurá- 
zia mai helyzetéhez viszonyítva — kortól függetlenül a nyugati Csendes-óceán 
felé esnek, az egyenlítő közelében (1. ábra). A bemutatott paleoexcentricitás 
irányok csoportosulása a legnagyobb geoid anomálián túlságosan jó ahhoz, 
hogy a véletlen műve legyen, mint ahogy az sem lehet az, hogy a mai ,,pillanat- 
nyi” földmágneses tér exeentricitása is az adott területre mutat [17]. (A mai 
földmágneses tér excentricitásának és a földalaknak a kapcsolatát először 
Barta György értelmezte [18], majd később Hide és Malin találtak szoros korre
lációt a geoid és földmágneses nondipóltér között [19].

A földmágneses paleoexcentricitás irányok és a legnagyobb pozitív geoid 
anomália területi egybeesése a kétféle jelenség szoros kapcsolatára utal. Miután 
a földmágnesség forrásai a magban keresendők feltételezhető, hogy a szóbanfor- 
gó geoid kiemelkedés egy nagyrészt magbéli, alapjában kvadrupoláris szimmet
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riájú inhomogenitást tükröz, amely csakúgy, mint a mágneses excentricitás, 
hosszú idő (néhány száz millió év) óta létezik. A továbbiakban a paleomágneses 
excentricitást ezzel a geoid anomáliával társítjuk.

A 2.a. ábra a perm-kréta paleomágneses pólusokat, valamint a fix paleo
mágneses excentricitás irányt mutatja Euráziához viszonyítva. A paleomágneses 
pólusokat az egyes korokban a forgáspólusra (projekció középpontja) forgatva, 
[9], az excentricitás irányok a 2.h. ábra szerint fognak elhelyezkedni. Jól látható, 
hogy az excentricitás a permtől a krétáig, a J5°-os szélességtől indulva az egyen
lítő irányában mozgott, amelyet a krétában gyakorlatilag el is ért. Az excentri
citás és a geoid feltételezett kapcsolatát figyelembe véve, a jelenség valódi pólus- 
vándorlásként értelmezhető, amely Goldreich — Toornre mechanizmus [1] szerint 
ment végbe. Az egyensúlyi, maximális tehetetlenségi nyomatékú állapot a kré
tában valósult meg, amely teljes összhangban van a korábban hivatkozott ered
ményekkel (azaz, hogy a középső krétától a jelenkorig nem volt valódi pólus
vándorlás). A modell szerint a kontinentális litoszférára vonatkozó paleomág-

2. ábra
a) Eurázia jelenlegi helyzetéhez viszonyított paleomágneses pólusok (A: perm, В: triász, C: jura,

D: kréta) és a fix  mágneses excentricitás iránya (E).
b) , A mágneses excentricitással társított csendes-óceáni pozitív geoid anomália vándorlása a for
gástengelyhez (R) képest (EA: perm, EB:triász, ЕС: jura, ED: kréta, E: jelenkor). A földrajzi északi 
póluson centrált sztereografikus projekciók. A pólusok és az excentricitás irányok köré írt körök

a Fisher-féle а-9Г)пек felelnek meg [25].

Рас. 2. а. Палеомагнитные поля относительно к нынешнему положению Евразии (А : пермь. 
В : триас, С : юра, Д : мел) и направление неподвижной магнитной эксцентричности (Е), 
в. Миграция магнитной эксцентричности вместе с положительной геоидной аномалией 
Тихного океана относительно оси вращения (Р) (ЕА : пермь ЕВ : триас, ЕС : юра, ЕР : 
мел, Е : настоящее время). Стереографические проекции сосредоточенные на географи
ческом северном полюсе. Круги вокруг полюсов и линий эксцентричности соответствуют

а95 по Фишеру [25].

Fig. 2.
a) Palaeomagnetic poles (A: Permian, В: Triassic, С: Jurassic, D: Cretaceous) and the fixed direc

tion of the dipole eccentricity (E) both with respect to present-day Eurasia.
b) Wander of the Pacific geoid high as shown by the different positions of the direction of the mag
netic eccentricity (EA: Permian, EB: Triassic, EC: Jurassic, ED: Cretaceous) with respect to the 
rotation pole (R). Stereographic projections centred at the north geographic pole. The confidence

of the pole positions and eccentricity directions are shown by Fisher’s a--’s [25].
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neses látszólagos pólusvándorlási görbék a permtől a jura végéig — kréta ele
jéig valódi pólus vándorlást indikálnak az egész litoszférához képest ui. ellen
tétben a paleomágneses pólusokkal, amelyek egv-egy litoszféra elemhez kötöttek, 
az excentricitás iránya globális térjellemző, vagyis minden egyes rekonstruált 
litoszféra elemhez (akár kontinentális akár óceáni) elvileg ugyanaz az excentri
citás irány tartozik. Valódi pólusvándorlás a permet megelőzően is valószínű
síthető, miután a kvadrupoláris geoid anomáliák permi helyzete közbülső álla
potot tükröz; az anomáliának korábban a forgástengelyhez közelebb kellett el
helyezkednie.

A vázolt pólusvándorlási modell a litoszférára vonatkozó megfigyelések 
eredményeit (paleomágneses adatok) kombinálja a Föld gravitációs terének 
alapvető kvadrupoláris szimmetriájú torzultságával. A kétféle adatrendszer 
egyidejű felhasználása a modell felépítésére a mágneses tér excentricitásának és 
a szóbanforgó sűrűség inhomogenitásnak a társíthatóságán nyugszik, amely 
viszont feltételezi, hogy mindkét tértorzulás a Föld magjából ered. A továbbiak
ban egy olyan pólus vándorlási modellről lesz szó, amelyben a litoszféra és a mag 
közvetlen kapcsolatát megteremtő köpenyre vonatkozó adatok is számításba 
jönnek.

Az 1. ábrán látható totális geoid a szubdukciós lemezek hatásával korrigálva 
a 3. ábrán reprodukált ún. maradék geoidba megy át [20]. A maradék geoid fő 
vonásait tekintve nem nagyon tér el a totális geoidtól. Az atlanti-afrikai és a 
nyugat csendes-óceáni kiemelkedések — mint alapvető vonások — a reziduális 
geoidra is jellemzők. A 3. ábrán Crough és Jurdy nyomán [20] az ún. hotspot 
centrumokat is feltüntettük. A hotspot ok azok a vulkáni centrumok, amelyek 
egyrészt függetlenek a szubdukciós jelenségeket kisérő vulkánkitörésektől, más
részt hosszú, geológiai időkön keresztül működhetnek. A hotspot vulkanizmus 
köpenyeredetű [21]. A hotspotok a köpenyen mozgó lemezeken kitörési nyomo
kat hagynak, amelyek termékei abszolút módszerrel datálhatok. Néhány hot
spot nyomának azonosításával és a lemezek relatív mozgásainak figyelembe
vételével Morgan [21] azt találta, hogy a hotspotok egymáshoz képest mintegy 
200 millió évig visszamenőleg (triász) jó közelítéssel mozdulatlanok. Ez a körül
mény lehetővé tette az ún. hotspot rendszer definiálását, amely tehát a litosz
férától független, a Föld köpenyéhez rögzített koordinátarendszer. A hotspot 
rendszerre vonatkoztatott kontinens rekonstrukciók [21] lehetővé tették a 
köpenyhez viszonyított valódi pólus vándorlás kérdésének vizsgálatát hasonló 
módon transzformált paleomágneses pólusok felhasználásával. Livermore és 
mások [22] eredményei szerint a középső krétától a jelenkorig nem volt pólus
vándorlás, de a 180 millió éves (jura) pólus mintegy 20 °-kal különbözik a jelen
legi forgási pólustól (azaz a hotspot rendszer pólusától), ami ugyanakkora pólus- 
vándorlást jelenthet a köpenyhez képest, 180 és 90 millió év között (1. még [21]- 
et is).

A pólusvándorlás okának felderítéséhez tekintsük a 3. ábrát, amelyen jól 
látható, hogy a hotspotok a Föld felszínén két különálló tartományt foglalnak 
el. Az egyik a csendes-óceáni a másik az atlanti-afrikai pozitív geoidanomáliával 
korrelál [20], amint az a 3. ábrából szemléletesen is következik. A hotspot-pro
vinciák és a geoid korrelációja arra utal, hogy a két nagy egyenlítői pozitív 
geoid anomália az átlagosnál melegebb köpenynek köszönhető [4]. Miután a 
hotspot vulkanizmus kezdetei a triászra nyúlnak vissza [21], ezért feltételezhető, 
hogy a szóbanforgó geoid anomáliák is hasonlóan hosszú vagy még hosszabb 
idő óta léteznek. Az utóbbi feltevéssel élve, a jura pólus 20° - os eltérése a jelen-
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3. ábra. A reziduális geoid Crough és Jurdy [20] nyomán, amelyet az említett szerzők a teljes GÉM — 8 
geoidból számítottak ki a szubdukciós lemezek hatásának levonásával. Az általuk feltüntetett 42 
hotspot a reziduális geoid kiemelkedések és a hotspot provinciák korrelációját mutatja. A jura 

paleomágneses pólus (JP) a bal felső sarokban látható.

Puc. 3. Остаточный геоид no Crough и Jurdy [20], который расчитан авторами из полного 
геоида GEM—8 с вычитанием влияния субдукционных плит. Показанные нами 42 хотспота 
иллюстрируют корреляцию резидуальных выпуклостей геоида с провинциями хотспота. 

Палеомагнитный полюс юры (JP) показан в левом верхнем у г л у .

Fig. 3. The residual geoid o f Crough and Jurdy obtained by subtracting the subduction geoid from 
the GEM — 8 geoid. The 42 hotspot locations indicate the close correlation between hotspot pro

vinces and positive height anomalies of the geoid [2 0 ].

légi pólustól (azaz a hotspot rendszer pólusától) egyértelműen valódi pólusván- 
dorlás következményeképpen értelmezendő ui. a jurában az említett két nagy 
geoidanomália irányában elhelyezkedő legnagyobb földi tehetetlenségi nyoma- 
tékú tengely nem volt merőleges a forgástengelyre (1.3. ábra), ami a Goldreich — 
Toomre tétel szerint pólusvándorlást eredményezett a köpenyhez képest.

A fenti pólusvándorlási modell azonban két ponton is kiegészítésre, illetve 
módosításra szorul. Az egyik módosítás a hotspot provinciák és a legnagyobb 
geoid kiemelkedések korrelációjának felülvizsgálása nyomán válik szükségessé. 
A csendes-óceáni pozitív maradék geoid anomália ui. két anomália eredője 
(4. ábra). Nyilvánvaló, hogy csendes-óceáni hotspot tartomány a keletebbre 
fekvő anomália komponenssel korrelálható, míg a nyugatibb anomália össze
tevőről ilyen kapcsolat nem állítható. A másik módosítás a paleomágneses tér 
szerkezetét illeti, amely mint láttuk, jobban közelíthető excentrikus, mint geo
centrikus dipóllal. A dipól excentricitásának iránya az 1. és 4. ábra alapján a
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4. ábra. A csendes-óceáni maradék potenciál maximum két pozitív anomália eredője. A nyugatabbi 
a mágneses excentricitással, a keletebbi a csendes-óceáni hotspot provinciával társítható.

Puc. 4. Остаточный потенциал Тихного океана является равнодействующим максимумом 
д в у х  положительных аномалий. Магнитная эксцентричность, расположенная западнее 
ассоциируется с провинцией хотспота Тихого океана, находящегося в восточной части'
Fig. 4. The Pacific residual geoid high is resolved graphically into two positive anomalies. The mag
netic eccentricity is correlatable with the western anomaly while the Pacific hotspot province is

obviously falls on the eastern anomaly.

nyugat csendes-óceáni geoid anomália összetevővel társítható. Ezen korrelá
ciók következményeként a nyugat csendes-óceáni pozitív maradék anomália 
összetevőt a földmagból, keleti párját pedig a köpenyből származtatjuk. Az ano
máliák eredetére vonatkozó feltevésünk olyan pólusvándorlási modell felállítását 
teszi lehetővé, amelyben a pólus időbeli mozgását mind a köpenyhez, mind a 
maghoz képest lemérhetjük. Vonatkoztatási rendszerként a 250 millió évig ki
terjesztett hotspot rendszer [21], [23] szolgál. A perm-kréta paleomágneses 
pólusok, valamint a fix , gyakorlatilag egyenlítői excentricitás irány a hotspot 
rendszerben a 1. táblázat szerint alakulnak.

Az 5. ábra az 1. táblázatból készült. Sztereografikus projekción mutatja be 
a paleomágneses (forgási) pólus és a mágneses excentricitás vándorlását a hotspot 
rendszerben, azaz a köpenyhez képest. A modell alapján a pólus 30°-ot ván
dorolt a karbon vége óta, az excentricitás pedig durván azonos irányban (széles
ségben) 60°-ot vagyis a mag és a köpeny a forgástengelyhez viszonyítva kb. 
ugyanolyan mértékű és nagyjából ellentétes irányú mozgást végeztek a több
ször idézett Goldreich — Toomre tétel értelmében [1].
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1. táblázat

A paleomágneses pólus és excentricitás irány a hotspot rendszerben a kor függvényében [23]. (ppi\\. 
9V a pólus, ill. excentricitás irányának földrajzi szélessége Ap ill. A0: pólus, ill. excentricitás irányá

nak földrajzi hosszúsága.
Таблица 1.

Л инии палеом агн и тн ого поля  и эк сц ен тр и чн ости  в си стем е х о т с п о т  в зав и си м ости  
о т  времени [2 3 ] . (рР  и (р0: географ и еки е ш и р оты  полю са и линий эк сц ен тр и ч н ости .

ЯР и А0 : географ и чески е д ол готы  полю са и линий эксц ен тр и чн ости

Table 1.

Geographic coordinates of the palaeomagnetic pole <pp-lat„ Яр-long.) and direction of dipole 
eccentricity (g?9-lat.‘ A0-long.) against geologic time in the hotspot frame of reference [21], [23].

Ages in Ma are indicated in brackets.

5. ábra. A paleomágneses pólus (forgástengely) és mágneses excentricitás (nyugat csendes-óceáni 
pozitív geoid anomália) irányának vándorlása a hotspot-rendszerben. Jelölések ugyanazok, mint

a 2 . ábrán.

Puc. 5. Миграция палеогмагнитного поля (ось вращения) и линии магнитной эксцентрич
ности (Западно-Тихоокеанская положительная геоидная аномалия) в системе хотспот. 

Условные обозначения идентичны с обозначениями рис. 2.

Fig. 5. Wander o f the palaeomagnetic (rotation) pole and magnetic eccentricity direction (associa
ted with the western Pacific geoid high) relative to the hotspot frame of reference. Notations are as 

in Fig. 2. Stereographic projection centred at the north geographic pole.
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